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Alkusanat 

 

Crohn ja Colitis ry:llä on Hyva-projektin (2013-2016) myötä tuotettu verkkopohjainen 

vertaistoiminnan malli. Hyvien kokemuksien myötä yhdistyksen verkkovertaisryhmiä oli 

luonteva ryhtyä edistämään Facebookissa, ja siirtyä tästä interaktiivisempaan chattiin. Ennen 

Facebookia on toiminut myös keskustelupalsta, joka on muiden verkkovertaisalustojen 

kehittyessä hiljentynyt huomattavasti, ollen kuitenkin vielä olemassa. 

Ensimmäiset Facebookin suljetut ryhmät, Crohnin tautia ja colitista sairastaville, luotiin 

lokakuussa 2014. Sen jälkeen vuoden 2015 loppuun mennessä perustettiin seitsemän muuta 

ryhmää, jäseniltä nousseiden tarpeiden mukaisesti. Vuoden 2017 lopussa ryhmiä on yhteensä 

16 – 13 sairausryhmää, ja kolme ikäryhmää. 

Vuoden 2016 lopussa pilotoitiin myös vertaischattien parissa. Ensimmäinen chat-ryhmä oli 

kohdennettu IBD-Ninjoille, eli 13-17-vuotiaille IBD:tä sairastaville. Vuoden 2017 aikana chattejä 

järjestettiin myös Crocoille eli 18-30-vuotiaille, IBD:tä sairastavien lasten vanhemmille, IBS:ää 

sairastaville, harvinaisia suolistosairauksia sairastaville, IBD:n takia leikatuille ja raskaana oleville 

IBD:tä sairastaville. 

Verkon keskusteluryhmät tarjoavat mahdollisuuden saada ja antaa vertaistukea 

maantieteellisestä sijainnista ja jäsenen kunnosta riippumatta. Valtakunnallisena järjestönä 

Crohn ja Colitis ry sai tilaisuuden panostaa toimintamallin kehittämiseen Hyva-projektin kautta, 

jotta keskustelijoille voitaisiin taata mahdollisimman turvallinen virtuaalinen paikka kokemusten 

vaihtamiseen. Projektin jälkeen verkkovertaistoimintaa on kehitetty ja mahdollistettu edelleen 

kohdennetun avustuksen turvin. 

Tässä käsikirjassa esitellään verkkovertaistoimintaan oleellisesti liittyvät käsitteet ja käydään läpi 

toimintaan liittyviä sääntöjä, rajoja ja prosessin aikana syntyneitä oivalluksia. Kirjoitustyön 

tukena on käytetty verkkovertaisille (10/2015) ja verkkovertaistoimintaan osallistuneille 

(3/2015) tehtyjen palautekyselyiden tuloksia, sekä Hyva-projektin tuotosta ”Turvallisia 

kohtaamisia verkossa - HyVa-projektin verkkovertaistoiminnan käsikirja” (4/2016). 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Sisällys 
Alkusanat ........................................................................................................................................................... 2 

1 Verkkovertaistoiminta ............................................................................................................................... 4 

1.1 Verkkovertaistoiminnan käsite ...................................................................................................... 4 

1.2 Verkkovertaistoiminta Facebookissa ............................................................................................. 5 

1.3 Verkkovertaistoiminta chateissa ................................................................................................... 5 

1.4 Verkkovertaistoiminta keskustelupalstalla .................................................................................... 6 

1.5 Verkkovertaistoiminnan kohderyhmä ........................................................................................... 7 

2 Verkkovertainen ............................................................................................................................................. 7 

2.1 Vapaaehtoinen .................................................................................................................................... 7 

2.2 Ylläpitäjä ja ohjaaja .............................................................................................................................. 8 

2.2.1. Facebookin ylläpitäjä ....................................................................................................................... 8 

2.2.2. Chat ohjaaja ..................................................................................................................................... 9 

2.3 Vuorovaikuttava vertainen ................................................................................................................ 10 

2.4 Näköalapaikan pitäjä ......................................................................................................................... 11 

3 Riskit ja rajat ................................................................................................................................................. 12 

3.1 Verkkovertaistoiminnan säännöt ...................................................................................................... 12 

3.2 Mahdollisimman turvallista verkkovertaistoimintaa ......................................................................... 14 

4 Prosessi ......................................................................................................................................................... 16 

4.1 Haasteet ............................................................................................................................................. 16 

4.2 Verkkovertaisryhmän edut yhdistyksen muulle vertaistoiminnalle .................................................. 17 

4.3 Onnistumisen mittaaminen ............................................................................................................... 17 

5 Ryhmään hyväksyminen Facebookissa ......................................................................................................... 18 

 

 

 

  

 

 

 

  



4 
 

1 Verkkovertaistoiminta 
 

Crohn ja Colitis ry:n verkkovertaistoiminnan tavoitteena on tarjota IBD:tä ja muita 

suolistosairauksia sairastaville mahdollisuuden vertaiskohtaamisiin ajasta, paikasta ja 

kunnosta riippumatta. 

 

1.1 Verkkovertaistoiminnan käsite 

 

Internetin kehittyminen on mahdollistanut yhteisöllisen median syntymisen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että verkon käyttäjät voivat luoda itse sisältöä verkkoon ja muodostaa 

yhteisöjä, jotka syntyvät ja loppuvat jäsenten omien tarpeiden mukaan. Verkkoyhteisöjä voi 

syntyä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, blogeissa tai keskustelufoorumeilla. 

 

Verkkovertaisuuden pääperiaatteet ovat samat kuin tavallisessa vertaistoiminnassa: 

toiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen ja sen tärkeimpiä arvoja ovat tasa-

arvoisuus ja toisten ihmisten kunnioitus (Laimio ja Karnell, 2010). Crohn ja Colitis ry:n 

verkkovertaistoiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti sairastaville itselleen, mutta 

muutamaan kohdennettuun ryhmään otetaan myös sairastavien läheisiä. 

 

Verkkovertaistoiminnan erityispiirteitä tavalliseen vertaistoimintaan nähden ovat seuraavat: 

• Tuen saaminen ja antaminen ei ole sidottu aikaan, paikkaan tai henkilön 

terveydentilaan 

• Kanssakäyminen perustuu enemmän kirjoitettuihin viesteihin kuin esimerkiksi 

sosiaaliseen asemaan, ulkonäköön tai sosiaaliseen kyvykkyyteen 

• Ryhmään kirjoitettu viesti tavoittaa kellonajasta riippumatta suuren määrän lukijoita 

ja siihen on mahdollista saada nopeasti monta vastausta 

• Verkon vuorovaikutustilanteissa on mahdollista harkita viestiään tarkemmin ennen 

vastauksen lähettämistä 

• Verkossa vuorovaikutuksesta puuttuvat keskustelijoiden eleet ja äänensävyt, jolloin 

kirjoituksen sävyä voi olla vaikea tunnistaa 

• Verkkovertaistoiminnassa mukana oleminen vaatii nettietiketin hallintaa, sekä kykyä 

pitää kiinni omista rajoistaan myös kriisitilanteissa 

• Verkkovertaistoiminnassa keskustelusta jää jälkiä ja toimintaa koskevat Internetissä 

käytävään viestintään liittyvät lait, kuten henkilötietolaki.  
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1.2 Verkkovertaistoiminta Facebookissa 

 

Crohn ja Colitis ry:n verkkovertaisryhmät on perustettu Facebookiin. Facebook on 

ilmainen ja monen ikäisten keskuudessa suosittu sosiaalisen median kanava ja se tarjoaa 

helpon pohjan luoda suljettuja keskusteluryhmiä. Facebookiin on mahdollista luoda 

yksityisasetuksiltaan erilaisia ryhmiä. 

• Julkisten ryhmien kaikki tiedot näkyvät kaikille Facebookin käyttäjille 

• Suljetuissa ryhmissä kaikille Facebookin käyttäjille avoimia tietoja ovat ryhmän nimi 

(löytyy myös haku-toiminnolla) ja kuvaus, sekä ryhmän ylläpitäjät ja jäsenet. Ryhmän 

keskustelut näkyvät vain ryhmään kuuluville. 

• Salaisten ryhmien kaikki tiedot näkyvät vain ryhmään kuuluville, eikä ryhmää pysty 

löytämään haku-toiminnolla. 

Yhdistyksen verkkovertaisryhmät Facebookissa ovat pääsääntöisesti suljettuja ryhmiä. Tällä 

yksityisyysasetuksella voidaan varmistaa mahdollisimman hyvin, että ryhmässä käydyt 

keskustelut pysyvät vain ryhmäläisten tietona. Suljetut ryhmät löytyvät myös Facebookin 

haku-toiminnolla, joka on tärkeää toiminnan avoimuuden kannalta. 

Jotkut vertaiskeskustelun pariin pyrkivät pelkäävät tiedon sairaudestaan ja kuulumisesta 

potilasjärjestön ryhmään näkyvän omille Facebook-kavereilleen. Vuonna 2019 Facebookin 

asetukset olivat kuitenkin sellaiset, että omien kavereidensa sivuilta pystyy näkemään vain 

kaverinsa julkisten ryhmien jäsenyydet, eli tietoja kalastelevan Facebook-kaverin täytyy 

tietää jo valmiiksi henkilön kuulumisesta ryhmään löytääkseen hänet ryhmäläisten listalta. 

Jos tämä tieto on silti liikaa, voi keskustelijan ohjata täysin anonyymille keskustelufoorumille. 

Nuorten ryhmä, eli 13–17-vuotiaiden IBD-Ninja -on yksityisyysasetuksiltaan salainen, jotta 

tieto ryhmään kuulumisesta pysyy salassa nuoren Facebook-kavereilta. Sen sijaan Crocojen, 

eli 18-30 -vuotiaiden ja Alligaattoreiden, eli yli 30-vuotiaiden entisten Crocojen ryhmä on 

suljettu, kuten sairausryhmätkin. Yhdistys kannustaa jäseniään avoimuuteen sairaudesta, 

mutta tällä käytännöllä on haluttu alentaa nuorten kynnystä liittyä mukaan 

verkkovertaistoiminnan pariin.  Käytäntö on koettu hyväksi, mutta salaisena ryhmiä ei löydy 

Facebookista mitenkään, vaan tieto ryhmän olemassaolosta pitää löytää muualta. 

 

1.3 Verkkovertaistoiminta chateissa 

 

Yhdistyksellä on käytössä Ninchat palvelu, joka mahdollistaa anonyymin ryhmächatin 

yhdistyksen omilla verkkosivuilla. Chattia käytetään vertaistoiminnassa, jolloin chattiin 

pääsee osallistumaan kuka tahansa. Tämän lisäksi palvelua hyödynnetään myös 

sopeutumisvalmennuksessa.  
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Ryhmächat on tarkoitettu IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastaville sekä heidän 

läheisilleen. Chat on Crohn ja Colitis ry:n vertaistukitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuoda 

yhteen IBD:tä sairastavia eri ikäisiä ihmisiä sekä heidän läheisiään. Chatin avulla on 

mahdollista jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan sekä antaa ja saada vertaistukea 

anonyymisti. 

 

Chatissa on usein ennalta määritelty aihe, jonka ympärille rakennetaan keskustelua. 

Vierailija pääsee anonyymisti mukaan keskusteluun kirjoittamalla viestin chat-ikkunan 

alareunassa olevaan tekstikenttään ja painamalla “enter”. Tämän jälkeen chat -järjestelmä 

pyytää vierailijaa ilmoittamaan nimimerkin, jolla haluaa esiintyä. Koulutetuilla 

vapaaehtoisilla on omat ennalta luodut käyttäjätunnukset Ninchat palveluun, ja 

vapaaehtoinen toimii keskustelussa aina samalla nimellä. Tunnuksilla on mahdollista 

moderoida keskustelua, sekä avata ja sulkea chat kanava. Koulutetut vapaaehtoiset 

toimivat chatissa omalla nimellä, jonka perässä on – vapaaehtoinen, esimerkiksi Maija - 

vapaaehtoinen. Vapaaehtoiset myös lisäävät oman nimimerkkinsä viereen kuvan, jotta he 

erottuvat selkeästi muista keskustelijoista. 

 

Vuonna 2019 chat on avoinna kevät ja syyskaudella joka toinen keskiviikko kello 18.30 – 

19.30. Tämän lisäksi voidaan järjestää Pop up -chatteja satunnaisina ajankohtina, 

esimerkiksi kesällä. Chat keskusteluun voi osallistua kuka tahansa, jota aihe jollakin tapaa 

koskettaa. Chatissa on paikalla aina kaksi ohjaajaa, joista toinen voi olla yhdistyksen 

työntekijä.  

 

Chatissa noudatetaan netikettiä sekä yhdistyksen verkkovertaistoiminnan sääntöjä. 

Vertaisohjaajat voivat antaa kirjoittajille varoituksia, tai poistaa kirjoittajan chatistä, jos 

sääntöjä ei noudateta. 

 

1.4 Verkkovertaistoiminta keskustelupalstalla 

 

Keskustelupalsta toimii yhdistyksen nettisivuilla. Keskustelupalstalle tulee rekisteröityä ja 

kirjautua, jotta sinne voi kirjoittaa julkaisuja. Palsta on jaettu eri aihepiireihin jo valmiiksi, ja 

jokaisen aihepiirin alle voi aloittaa joko oman ketjunsa omalla otsikolla, tai kommentoida jo 

muiden aloittamia ketjuja. 

 

Keskustelupalstalla on moderaattori, joka seuraa keskustelua. Hän on IBD:tä tai muuta 

suolitosairautta sairastava, joten voi myös itse saada palstalta vertaistukea. Moderointi ei 

kuitenkaan rajaudu vain hänen omaan sairausryhmäänsä, vaan hän moderoi koko 

keskustelupalstaa. 
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1.5 Verkkovertaistoiminnan kohderyhmä 

 

Crohn ja Colitis ry:n verkkovertaistoiminta on pääsääntöisesti tarkoitettu IBD:tä tai muuta 

suolistosairautta sairastaville itselleen. Poikkeuksena ovat Facebookin IBD-lasten 

vanhempien sekä CLD eli synnynnäisen kloridiripulin ryhmät. Lisäksi joskus voi olla erilaisia 

vertaisryhmiä kohdennettuna muille ryhmille esimerkiksi chatissa. Keskustelupalstalla saa 

keskustella myös läheiset, kunhan anonymiteettia ja yksilön suojaa kunnioitetaan. Läheisten 

kokemus sairaudesta on erilainen kuin sairastavan itse, jonka vuoksi vertaisuuden ja 

luottamuksen kokemus vaarantuisi sekaryhmässä. Läheisille ei voida perustaa omaa ryhmää 

Facebookiin koska ryhmässä keskusteltaisiin lähtökohtaisesti ryhmäläisten sairastavien 

läheisten asioista, jolloin yksityisyydensuoja on uhattuna. Läheisiä kannustetaan 

osallistumaan keskustelufoorumin anonyymiin keskusteluun tai lähtemään mukaan 

yhdistyksen aluetoimintaan ja kursseille. 

Toiminnassa saa käyttää suomea, ruotsia sekä englantia kirjoituskielenä. 

Verkkovertaisryhmiin pääseminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. 

2 Verkkovertainen 

 

2.1 Vapaaehtoinen 

 

Crohn ja Colitis ry:n yksi vapaaehtoistoiminnan muodoista on verkkovertaisuus. 

Verkkovertainen on 18 vuotta täyttänyt yhdistyksen jäsen, joka on saanut tehtäväänsä 

perehdytyksen ja hän on tehnyt vapaaehtoissopimuksen yhdistyksen kanssa. 

Verkkovertaisen tehtävänä on toimia vähintään ylläpitäjänä sekä vuorovaikuttavana 

vertaisena ja lisäksi hän voi toimia näköalapaikan pitäjänä. 

 

Verkkovertaisten koulutuksessa vapaaehtoinen kuulee vertaistoiminnan historiasta ja sen 

suhteesta verkkovertaistoimintaan, verkkovertaistoiminnan erityispiirteistä ja 

verkkovertaisen tehtävistä. Vapaaehtoiselle syntyy koulutuksessa selkeä kuva odotuksista, 

joita hänelle asetetaan verkkovertaisen tehtävässä. Lisäksi hän ymmärtää yhdistyksen 

verkkovertaistoiminnan tavoitteet ja oman roolinsa yhdistyksessä. Jos verkkovertainen ei 

koulutuksen saatuaan koe näiden seikkojen täyttyneen riittävästi, verkkovertaistoiminnasta 

vastaava työntekijä on velvollinen kouluttamaan vapaaehtoista lisää. Vapaaehtoisille 

järjestetään täydennyskoulutusta tarpeen mukaan. 

 

Verkkovertainen huolehtii omasta jaksamisestaan vapaaehtoisena. Työntekijä kannustaa 

vapaaehtoisia jakamaan vastuita ja vuoroja ryhmän ylläpitämisessä. Verkkovertaistoiminnan 

erityispiirre vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta on se, että toimintaan ei tule luonnollisia 

taukoja, kuten kesälomia tai joulutaukoa, tavalliseen ryhmätoiminnan ohjaamiseen 
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verrattuna. Tämän vuoksi vapaaehtoisia tulee muistuttaa vastuunvaihdosta ja tarvittaessa 

työntekijä voi ottaa ryhmän vastuulleen määräajaksi, jotta vapaaehtoinen saa tehtävästään 

tauon.  

 

2.2 Ylläpitäjä ja ohjaaja 

 

Crohn ja Colitis ry:n verkkovertaisille annetaan Facebookin ryhmissä ylläpitäjän rooli, joka 

mahdollistaa henkilön hyväksyä uusia ryhmäläisiä mukaan, poistaa kommentteja tai 

keskusteluja ja muokata ryhmän asetuksia. Chateissa ohjaajan tehtävänä on avata ja sulkea 

chat-huone, valvoa keskustelua sääntöjen puitteissa ja raportoida työntekijälle chatin 

jälkeen sen kulusta.  

 

Ylläpitäjän tärkeänä tehtävänä on huolehtia, että ryhmien keskustelu käydään yhdistyksen 

verkkovertaistoiminnan sääntöjen mukaisesti. Ongelmatilanteissa verkkovertainen 

huomauttaa toimijalle sopimattomasta käytöksestä tai poistaa sivuille sopimattoman 

sisällön.  Ylläpitäjä toimii sääntöjen vastaisissa tilanteissa nopeasti ja määrätietoisesti.  

Ylläpitäjä voi halutessaan käyttää ongelmatilanteissa viestiessään ryhmässä tunnistetta 

”ylläpitäjä”. Ongelmatilanteissa verkkovertaisen tukena ovat toiset verkkovertaiset ja 

yhdistyksen työntekijä. 

 

Verkkovertaisryhmissä ja chatissa on sallittua puhua erilaisista aiheista omaan sairauteen 

liittyen. Tunteet liittyvät usein vahvasti pitkäaikaissairaiden kertomuksiin ja erilaiset tunteet 

ovat sallittuja ryhmän keskusteluissa. Joskus ryhmän keskustelut kuitenkin jumiutuvat 

negatiivisten tunteiden ja kokemusten jakamiseen. Tunteilla on tapana tarttua toisiin 

ihmisiin ja siksi onkin tärkeää, että verkkovertainen havainnoi keskustelun ilmapiiriä ja 

tarvittaessa puuttuu negatiivisten tunteiden kierteeseen. Lisäksi hän voi aktivoida 

keskusteluketjuja, joiden alle ei ole tullut vastauksia, tuoda keskusteluun uusia näkökulmia 

tai kannustaa ryhmää muulla tavoin luomaan toivotunlaista sisältöä. 

 

2.2.1. Facebookin ylläpitäjä  

 

Facebookissa verkkovertainen hyväksyy ryhmään mukaan ne hakijat, jotka ovat lähettäneet 

lyhyen esittelyn itsestään ja jotka ovat tekstin perusteella todettu ryhmään sopiviksi. Tämän 

käsikirjan lopusta löydät Facebookista havainnekuvat siitä, mistä esittelyt löytyvät nykyisten 

asetusten mukaan. Tarvittaessa verkkovertainen pyytää esittelyä, jos hakija ei itse lähetä 

sitä.  

 

Vuonna 2019 uusien ryhmäläisten hyväksyminen tapahtuu Facebookin ryhmäkysymysten 

avulla. Ryhmäläiset pyytävät liittymistä ryhmään, ja heille esitetään automaattisesti kaksi 

kysymystä. Kysymykset ovat kohdennettuja kuhunkin ryhmään. Kysymyksissä varmistetaan, 
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että hakija on oikeassa ryhmässä, sekä se, että ryhmäläinen on tutustunut 

verkkovertaistoiminnan sääntöihin ennen ryhmään liittymistä. Ylläpitäjän tehtävänä on 

näiden kysymysten vastausten perusteella joko hyväksyä, tai hylätä liittymispyyntö. Jos 

vastaukset ovat epäselviä, tai henkilö on hakeutumassa väärään ryhmään, verkkovertainen 

voi lähettää hakijalle yksityisviestillä pyynnön tarkentaa esittelyään tai ohjata oikeaan 

ryhmään.  

 

2.2.2. Chat ohjaaja 

 

Chat ohjaajan on hyvä olla paikalla vähintään viisi minuuttia ennen chatin alkua. Myös 

mahdollinen yhteys toiseen chat ohjaajan on hyvä viritellä hyvissä ajoin ennen chatin alkua. 

Yhteys voi olla esimerkiksi Facebookin yksityiskeskustelu tai Skype yhteys. Yhteys kannattaa 

tehdä siksi, jotta ohjaajien kesken on mahdollista jutella chatin etenemisestä, jakaa 

tehtäviä tai miettiä yhdessä, kuinka johonkin tilanteeseen vastataan. Tätä keskustelua ei 

voi käydä vertaistukichat -kanavalla Ninchatissa, sillä kaikki sinne kirjoitettu näkyy myös 

muille keskustelijoille. Ennen chatin alkua on hyvä myös ottaa yhteyttä muihin ohjaajiin ja 

sopia, kuka avaa ja sulkee chat kanavan. Chatin ollessa suljettu, kanavalle kirjoittaminen ei 

ole mahdollista.  

 Tervehtiminen ja uusien chattaajien ”ajan tasalle tuominen” on kohteliasta. (”Moi Inkeri, 

tervetuloa mukaan! Puhuimme juuri, kuinka sairaus vaikuttaa aamujen kulkuun.”) Jokainen 

chattiin osallistuva tulee huomioida henkilökohtaisesti ja toivottaa tervetulleeksi. On myös 

kohteliasta kertoa mitä keskustelussa paraillaan käydään läpi, jottei keskustelijan tarvitse 

selata aiempia keskusteluita itse.  

Jotta tiedämme vierailijoiden olevan oikeassa vertaistukichatissa, voi jokaiselta pyytää 

lyhyen, anonyymin esittelyn itsestään esimerkiksi ”Hei nimimerkki! Sairastatko itse tätä 

sairautta?” tai Hei, kuinka IBD kuuluu sinun elämääsi?”. Keskustelu voi olla hyvinkin omalla 

painolla kulkevaa, tai sitten ohjaajien vetämää. Tämä riippuu täysin keskustelun 

osallistujista. On hyvä miettiä joitakin teemoja ja keskustelunaloituksia ennen chattia, jonka 

ympärille keskustelua voi mahdollisesti rakentaa. Mikäli ryhmä ei ole omatoiminen, ohjaajilla 

on velvoite vetää keskustelua. On hyväö miettiä jo valmiiksi kysymyksiä joita kysyä ryhmältä, 

tai omia tarinoita, joita ryhmälle kertoa keskustelun virittämiseksi.  

 

Keskustelussa ei ole tarkoitus pyöriä aina välttämättä menneissä ja ikävissä asioissa, vaan 

puhutaan myös nykyhetkestä ja tulevasta, sekä tietysti positiivisista asioista. Chat-ohjaajana 

voi käyttäytyä tuttavallisesti, heittäytyä ja olla rohkea. On tärkeää osata kuunnella, 

kunnioittaa ja vastata omien kykyjen ja tietojensa mukaan. Keskustelun tarkoitus on olla 

tasa-arvoista vertaiselta toiselle, vaikka keskustelijoina olisi vapaaehtoinen ohjaaja ja 

anonyymi osallistuja.  
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Joskus chat-keskusteluun voi tulla esimerkiksi hankalassa vaiheessa oleva sairastava tai 

läheinen, jonka puheet voivat säikyttää muita, mahdollisesti herkempiä ryhmäläisiä. 

Henkilökohtaiseksi tukihenkilöksi ei chatissa tarvitse ryhtyä, vaan henkilö voidaan ohjataan 

esimerkiksi tukihenkilöiden pariin viestittelemään sähköpostitse tai soittamaan. 

Tukihenkilöiden tiedot löytyvät uusimmasta IBD-lehdestä.  

 

Chatin viimeiset 10 – 15 minuuttia on hyvä käydä jonkinlaista tiivistystä keskustelluista 

aiheista ja lopuksi päättää positiivisiin aiheisiin ja tunnelmiin. ”Positiivisuusvartti”, eli 

jokaisesta keskustelusta jäisi hyvä mieli päällimmäiseksi.   

 

Jokaisesta chat-kerran jälkeen ohjaajien tulisi purkaa käyty keskustelu myös keskenään. 

Tämän purun voi tehdä esimerkiksi sillä kanavalla, jossa ohjaajat ovat olleet chatin ajan 

yhteydessä. Vaikkei chatissa olisi ollut mitään dramaattista keskustelua, on hyvä puhua 

omista tuntemuksistaan ja jaksamisesta. Purkaminen on hyvä tapa nollata tilanne ja jatkaa 

omaa arkea. Chatista tulee myös tehdä pieni raportti vastaavalle järjestösuunnittelijalle. 

Raportin tulee sisältää ainakin osallistujamäärä, keskustelun aktiivisuus sekä mahdolliset 

onnistumiset ja haasteet. Raporttiin voi myös lisätä kehitysideoita tuleviin chatteihin sekä 

kysymyksiä, joita chatissa nousi.  

 

2.3 Vuorovaikuttava vertainen 

 

Vapaaehtoisella verkkovertaisella on muiden ryhmäläisten tavoin oikeus saada ryhmästä 

vertaistukea. Vertaisena vapaaehtoinen voi jakaa omia kokemuksiaan sairaudesta ja siihen 

liittyvistä asioista ryhmissä sekä kommentoida muiden ryhmäläisten viestejä. Facebookin 

ryhmissä sekä chat-keskusteluissa ylläpitäjinä ja ohjaajina on pääsääntöisesti juuri kyseiseen 

ryhmään muutoinkin kuuluva henkilö, vertainen. Keskustelupalstan moderaattorina 

verkkovertainen valvoo sääntöjen noudattamista sekä vastailee keskusteluihin, jos 

vertaisena tai yhdistyksen vapaaehtoisena siihen pystyy. Moderaattorin kenttänä toimii 

koko keskustelupalsta, ei vain oman sairautensa alue. 

Omalla aktiivisella vuorovaikutuksellaan verkkovertaisen on mahdollisuus luoda suhdetta 

muihin ryhmäläisiin ja osoittaa keinoja voimavarakeskeiseen keskusteluun. Vapaaehtoinen 

toimii omalla toiminnallaan esimerkkinä muille ryhmäläisille myös hyvästä viestinnän 

tavasta ja ryhmän kulttuurista. Kuten kasvokkaisissa kohtaamisissa, myös 

verkkokeskustelussa tulee noudattaa hyviä tapoja. Hyvä verkkokeskustelu on: 

• avointa ja kohteliasta: oma persoonallinen, mutta asiallinen tyyli näkyy 

• myötätuntoista, pyrkimys ymmärtää ja samaistua toisen tilanteeseen 

• omalla nimellä kirjoitettua tekstiä, jonka takana kirjoittaja voi seisoa 

• erottaa omassa kirjoituksessaan mielipiteen ja faktan 

• kritiikkiä annetaan rakentavasti ja sitä vastaanotetaan asiallisesti 
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• muiden julkaisuja jaettaessa huolehditaan tekijänoikeuksista 

Verkkoon lähetettyjä viestejä on helppo levittää esimerkiksi kuvakaappauksen avulla. Tämän 

vuoksi on tärkeää, että ennen viestin lähettämistä varmistaa, että sen sisältö on varmasti 

sellaista, jonka takana pystyy täysillä seisomaan myös vuosien päästä. Jos virheitä sattuu, ne 

on tärkeää myös korjata itse ja kertoa avoimesti tapahtuneesta. 

Vapaaehtoinen edustaa kirjoituksillaan myös yhdistystä ja siksi on tärkeää, että yhdistyksen 

toimintatavat ovat hänelle selviä ja että yhdistykseen liittyvä viestintä on asiallista myös 

verkkovertaisryhmän ulkopuolella. 

Verkossa tapahtuva viestintä on erityistä, koska siinä näkyy vain kirjoitettu teksti, eikä lukijan 

ole mahdollista kuulla viestin sävyä ja nähdä eleitä tai ilmeitä. Viestin välittyminen ihmisten 

välillä on aina epävarmaa, koska siihen vaikuttavat monenlaiset tekijät.  

Verkkovertaistoiminnassa pitää kirjoituksen tapaan panostaa erityisesti, jottei aiheuta 

tahallisesti väärinymmärryksiä. 

Tunteet kuuluvat ihmisten väliseen viestintään ja kirjoitetussa tekstissä niitä on joskus vaikea 

välittää. Negatiiviset tunteet leviävät helposti, jonka vuoksi tämän henkisiin keskusteluihin 

on hyvä ottaa kantaa ja yrittää tuoda niihin esimerkiksi uutta näkökulmaa tai muuten 

viilentää tunteita. Verkkovertaisen on hyvä myös tuoda omassa viestinnässään esiin 

mahdollisuuksien mukaan positiivisia näkökulmia ja voimavarakeskeisiä ajatuksia: 

positiivisten asioiden ajatteleminen on yleensä tehokas keino kielteisten tunteiden 

poistamiseksi tai niiden viilentämiseksi. 

 

2.4 Näköalapaikan pitäjä 

 

Vapaaehtoisilla verkkovertaisilla on tärkeä asema heidän seuratessaan keskustelua 

verkkovertaisryhmässä. Kun keskustelua katsoo välillä hieman etäämmältä, voi havainnoida 

ryhmän yleistä mielentilaa ja sitä, pitäisikö asialle yleisesti tehdä jotain, jotta ryhmä olisi 

muita tukeva ja laadukas. 

 

Lisäksi verkkovertainen näkee keskusteluissa nousevia tarpeita, joihin yhdistyksen 

toiminnalla voidaan vastata esim. samalla alueella asuvien ryhmäläisten aktivoituminen 

aluetoimintaan tai kyselyjä liittyen sopeutumisvalmennuskurssitoimintaan. Hän voi myös 

ohjata ryhmäläisiä antamaan palautetta yhdistykselle tarvittaessa. 
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3 Riskit ja rajat 
 

3.1 Verkkovertaistoiminnan säännöt 

 

Verkkovertaistoiminnan säännöt on luotu varmistamaan mahdollisimman turvallinen 

keskustelu yhdistyksen verkkovertaisryhmissä. Jäsenten katsotaan hyväksyneen ryhmän 

säännöt liittyessään siihen. Säännöt ovat verkkovertaisen työkalu, jota he hyödyntävät 

ylläpitäessään ryhmiä. Henkilön toimiessa ryhmässä vastoin sääntöjä, voidaan häntä 

ylläpitäjien toimesta varoittaa, pyytää muuttamaan tai poistamaan sääntöjen vastainen 

viesti tai poistaa henkilö ryhmästä.  

 

Yhdistys: Crohn ja Colitis ry on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka ajaa tulehduksellisia 

suolistosairauksia sairastavien ja heidän läheistensä asiaa. Yhdistyksen toimintaa 

organisoivat vapaaehtoiset ja työntekijät. Yhdistyksen ylläpitämissä Facebookin 

verkkovertaisryhmissä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset voivat tukea 

toisiaan ja jakaa kokemuksiaan. Crohn ja Colitis ry voi tarvittaessa viestiä tai tiedottaa 

ryhmissä, mutta keskusteluryhmän jäsenet luovat itse varsinaista sisältöä ryhmään. 

 

Yhdistyksen vastuuvapauslauseke: Crohn ja Colitis ry:n keskusteluryhmät keskustelupalstalla 

ja Facebookissa ovat vapaasti jäsenten käytössä heidän itsensä ja yhdistyksen tuottamille 

keskusteluille ja keskustelunavauksille. Kuka tahansa, joka on hyväksytty ryhmään, voi 

osallistua keskusteluihin. 

 

Keskusteluryhmistä löytyy paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta Crohn ja 

Colitis ry ei voi taata kaiken tiedon oikeellisuutta. Vaikka virheellisiä tietoja pyritään 

korjaamaan, kenelläkään ei ole velvollisuutta korjata niitä, ja tästä syystä kaikki 

keskusteluryhmistä löytyvä tieto toimitetaan lukijalle ilman takuuta oikeellisuudesta tai 

sopivuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen. Crohn ja Colitis ry, yhdistyksen henkilöstö ja 

yhdistyksen kanssa tekemisissä olevat vapaaehtoiset eivät ole vastuussa virheellisten tai 

loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä. 

 

Jäsen: Crohn ja Colitis ry ylläpitämät verkkovertaisryhmät on pääsääntöisesti tarkoitettu 

tulehduksellisia suolistosairauksia, tai muita suolistosairauksia sairastaville henkilöille. IBD- 

lasten vanhemmille tarkoitettu ryhmä sekä CLD-ryhmä ovat ainoat läheisille suunnatut 

ryhmät. Tullakseen hyväksytyksi ryhmään, on henkilöllä oltava diagnosoitu sairaus tai 

lääkärin toteama hyvin vahva epäily sairaudesta. IBD-lasten vanhempien ryhmässä tämä 

tarkoittaa sitä, että ryhmän jäseneksi haluavan lapsella tulee olla diagnoosi tai vahva epäily 

sairaudesta, ja CLD-ryhmässä jäseneksi haluavan läheisellä on diagnoosi. IBD:tä sairastavien 

lasten vanhempien ryhmään on lisäksi kriteerinä, että sairastava lapsi on korkeintaan 20 

vuotta. Tämä ikäraja on mm. siksi, että useimmiten hoito on siirretty lasten puolelta 

aikuisten puolelle, ja hoitokäytänteet voivat olla hyvin erilaiset.  
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Verkkovertaisryhmiin liittyminen ei pääsääntöisesti edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Nuorten 

salaisiin ryhmiin vaaditaan jäsenyyttä, jotta ryhmäläisten ikä voidaan tarkastaa. Ryhmään 

voidaan hyväksyä aidolla henkilöprofiililla esiintyvät henkilöt ja mukaanpääsy edellyttää 

oman elämäntilanteen lyhyttä esittelyä ryhmän ylläpitäjälle. 

 

Potilasyhdistyksen toimintaan osallistuminen, niin sosiaalisessa mediassa kuin muutenkin, 

sisältää riskin siitä, että henkilön terveydentilaan liittyvää tietoa päätyy muille kuin henkilölle 

itselleen. Yhdistys pyrkii erilaisin toimin varmistamaan, että keskustelu 

verkkovertaisryhmissä on mahdollisimman turvallista, mutta on huomioitava, että 

sosiaalisen median palveluiden suojauksiin ja ryhmän jäseniin ei voi aukottomasti luottaa. 

Jokaisen verkkovertaisryhmän jäsenen on tämän vuoksi otettava itse vastuu siitä, kuinka 

avoimesti itsestään ja omasta sairaudestaan ryhmässä kertoo. 

 

Ylläpito: Ylläpitoa suorittavat yhdistyksen antamalla mandaatilla koulutuksen saaneet 

vapaaehtoiset verkkovertaiset ja henkilökunta. Kunkin Facebook-ryhmän 

ylläpitäjän/ylläpitäjien nimen voi tarkistaa ryhmän jäsenistä rajaamalla jäsenhaussa 

”Ylläpitäjät”. Vapaaehtoiset ylläpitäjät osallistuvat keskusteluihin omana itsenään, jos he 

eivät erikseen mainitse kommentoivansa ylläpitäjän roolissa. 

 

Ylläpitäjät huolehtivat jäsenpyyntöjen hyväksymisestä, keskustelujen seurannasta ja 

sääntöjen noudattamisesta. Heillä on oikeus poistaa keskusteluryhmän ohjeistusten tai 

yhdistyksen sääntöjen vastaisia viestejä ja varoittaa jäsentä toiminnastaan. Mikäli sääntöjen 

vastainen toiminta jatkuu, sääntöjä rikkova jäsen voidaan poistaa ryhmästä. Mikäli rike 

katsotaan vakavaksi, voidaan jäsen poistaa ilman ennakkovaroitusta. 

 

Vertaisuus: Jokaisella on yhtäläinen oikeus sanoa sanottavansa toisia ryhmän jäseniä 

kunnioittavasti ja yleistä netikettiä noudattaen. Keskustelun tulee olla rakentavaa ja toisia 

tukevaa. Ryhmissä noudatetaan hyvää verkkokeskustelun tapaa. Ryhmien pääasiallinen 

keskustelukieli on suomi, mutta myös ruotsin ja englannin käyttö on sallittua. 

 

Ryhmässä jaetaan vertaisten kokemuksia. Lääkkeiden aloittamista tai lopettamista koskevia 

neuvoja tulee välttää, koska lääkehoidosta ja sen toteutuksesta vastaa aina lääkäri. 

 

Ryhmässä jaettavan materiaalin on oltava luettavissa kaikille. Toisin sanoen esimerkiksi vain 

jonkin tietyn lehden tilaajille tarkoitettujen uutisten jakaminen ryhmissä on kielletty. 

 

Luottamuksellisuus: Ryhmän keskusteluista tai ryhmään kuuluvista henkilöistä ei puhuta 

ryhmän ulkopuolella. 

 

Yksityisyyden suojaaminen: Ryhmässä tulee kunnioittaa toisten ihmisten yksityisyyden 

suojaa, joka tarkoittaa sitä, että kenenkään toisen salassa pidettäviä tai muutoin arkana 
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pidettyjä asioita ei voi tuoda julki ilman tämän lupaa. Näin ollen kumppanin tai ystävän 

sairaudesta, oireista tai lääkityksistä ei saa kertoa julkisesti missään ilman asianomaisen 

suostumusta. Myös omista salassa pidettävistä tiedoista tulee kertoa harkiten.  

 

Yksityishenkilöitä ja viranhaltijoita ei tule mainita nimeltä, paitsi positiivisissa yhteyksissä. 

Henkilöistä puhuminen tunnistettavasti negatiivisissa yhteyksissä on myös kielletty. Emme 

yhdistyksenä voi sallia alustaa keskustelulle henkilöstä, joka ei pysty keskusteluun 

osallistumaan. 

 

Laillisuus: Ryhmän jäseniä velvoittaa Suomen laki. Mm. yksityisen henkilön suorittama 

lääkkeiden myynti ja edelleen välittäminen on laitonta. Jäseniä velvoittavat myös 

tekijänoikeudet. 

 

Markkinointi: Jokainen voi omakohtaiseen kokemukseen perustuen suositella ryhmän 

viitekehykseen sopivia laillisia tavaroita, tuotteita ja palveluja, mikäli suosittelusta ei koidu 

hänelle henkilökohtaista taloudellista hyötyä. 

 

Rahan kerääminen tai rahankeruu-kampanjoiden mainostaminen verkkovertaisryhmissä on 

kiellettyä. 

 

Crohn ja Colitis ry:llä on oikeus tarkentaa ja muuttaa keskusteluryhmän sääntöjä.  

 

3.2 Mahdollisimman turvallista verkkovertaistoimintaa 

 

Varsinkin Facebook koetaan helposti turvattomaksi mediaksi, mutta siitä huolimatta ihmiset 

kertovat siellä avoimesti henkilökohtaisistakin asioista. Facebook-keskusteluissa monet 

riskit liittyvät itse ohjelmaan, mutta yhdistys voi silti kannustaa ryhmäläisiä mahdollisimman 

turvalliseen verkkokeskusteluun. 

IBD-lasten vanhempien, CLD eli synnynnäisen kloridiripulin sekä mikroskooppisen koliitin 

ryhmät on tarkoitettu lähtökohtaisesti sairastavien lasten vanhempien tukiryhmäksi, jossa 

jaetaan kokemuksia paitsi omista kokemuksista ja tunteista lapsen tai läheisen sairauteen 

liittyen, mutta myös lasten sairauden kokemuksista, oireista, lääkityksistä ja niin edelleen. 

Koska ryhmässä keskustellaan muiden ihmisten kokemuksesta, on todennäköistä, että 

ryhmän keskusteluissa rikotaan yksityisyyden suojaa. Riskien ennakoimiseksi yhdistys pyysi 

neuvoa Kansallisesta Audiovisuaalisesta Instituutista, KAVI:sta. KAVI:n kannanoton mukaan 

suunnitelmallisesti toteutetun verkkovertaistoiminnan hyödyt ovat kuitenkin riskejä 

suuremmat. Kannanoton mukaan on selvää, että potilasyhdistyksen toimintaan 

osallistuminen, niin sosiaalisessa mediassa kuin muutenkin, sisältää riskin siitä, että henkilön 

terveydentilaan liittyvää tietoa päätyy muille kuin henkilölle itselleen. Näin ollen ihmisiä on 

syytä informoida toimintaan mahdollisesti liittyvistä riskeistä realistisesti. 
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Tämä tarkoittaa sitä, että Crohn ja Colitis ry kertoo ryhmäläisille verkkovertaistoiminnan 

riskeistä avoimesti ja kannustaa verkkovertaisryhmissä toimivia suojaamaan omaa ja 

läheistensä yksityisyyttä mahdollisimman hyvin.  Käytännön tekoina tämä voi tarkoittaa 

esimerkiksi seuraavia: 

• Facebookin turvalliseen käyttöön rohkaiseminen niin ettei kukaan ulkopuolinen 

pääse käsiksi ryhmän tietoihin. 

• Noudattaa palvelukohtaisia ikärajoja ja alaikäisten kohdalla informoida huoltajia 

toiminnasta, jolloin keskustelu ja päätös lapsen osallistumisesta käydään perheen 

sisäisesti. 

• Korostaa, että osallistujilla on mahdollisuus kertoa omista asioistaan juuri sen verran 

kuin he kokevat sopivaksi 

Yhdistyksen keskustelufoorumi sekä vertaischatit ovat Facebookia turvallisempi alusta 

tietoturvan näkökulmasta keskustelulle, koska siellä keskustelu käydään nimimerkillä ja 

tunnistetiedot on helpompi salata. 
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4 Prosessi 

4.1 Haasteet 

 

Facebookissa yksi haaste on se, että ryhmiin hakevat henkilöt eivät esittele itseään ryhmän 

verkkovertaisille. Tällöin verkkovertainen lähettää henkilölle pyynnön esittäytyä ja jättää 

liittymispyynnön odottamaan vastausta. Tällöin riskinä on, että ryhmään hakija loukkaantuu 

kun hän ei pääse heti ryhmään, saa mahdollisesti huonon kuvan yhdistyksestä ja siirtyy 

muuhun toimintaan. Usein syynä yksityisviesteihin vastaamatta jättämiseen on se, ettei 

viestejä löydy tai niitä ei osata etsiä. 

Esittely-käytännöstä ei ole haluttu luopua, jotta ryhmään pääsijöiden soveltuvuutta voidaan 

kontrolloida edes jollain tavalla. Ryhmään hakijoita yritetään kaikissa viestimissä ohjata 

esittelemään itsensä. Ryhmän pääsivulla sekä kansikuvassa, että sivupalkissa on näiden 

ohjeiden lisäksi sähköpostiosoite, josta voi pyytää tarvittaessa apua ryhmään päästäkseen. 

Jos hakija ei esittele itseään heti liittyessään tai muistutusviestin jälkeen, verkkovertainen 

lähestyy häntä yksityisviestillä. Viestien vaihtoa hankaloittaa kuitenkin se, että ei-kaverilta 

tullut viesti voi joutua Facebookissa sellaiseen viestikansioon, jota monetkaan eivät löydä. 

Lisäksi joskus ilmoitusta uudesta viestistä ei tule.  

Jos ryhmiin pyrkivät eivät ohjeista huolimatta onnistu lähettämään viestiä verkkovertaiselle, 

voi vapaaehtoinen poistaa hänet listalta toivoen, että oikealla asialla oleva ryhmään pyrkijä 

hakee uudelleen ryhmään ja toimii tällöin ohjeiden mukaisesti. Ryhmään pääsijöille on 

laadittu yhdistyksen nettisivuille myös niin sanotut rautalankamallin ohjeet.  

Chateissa haaste on samankaltainen kuin Facebookissa – esittelyitä ei aina tehdä. Esittelyä 

ei aina vaaditakaan, mutta varsinkin tällöin voi olla hyvin epäselvää, ketä chatissa on paikalla 

keskustelemassa. Kohderyhmärajaus on siis vain suositus, jota ei pystytä aukottomasti 

pitämään ja vaatimaan. Anonyymissa avoimessa keskustelussa on riskinsä myös sillä, että 

paikalle saattaa ilmestyä ns. trolleja, jotka voivat tulla keskusteluun vain kiusaamaan ja 

häiriköimään. 

Keskustelupalstalla trolleilla ei ole niin suurta mahdollisuutta pelleillä, sillä päästäkseen 

keskustelupalstalle tulee olla joko jäsen, tai pyytää tunnuksia lomakkeella tai sähköpostitse. 

Näin ollen palstalle ei pääse hetken mielijohteesta kirjoittelemaan ainakaan ensimmäisellä 

kerralla. Keskustelupalstan haasteena on kuitenkin sen hiljainen kirjoitustahti, kun 

vertaiskeskustelut ovat pääsääntöisesti siirtyneet Facebookin ryhmiin. Haasteena on siis 

saada aikaan aktiivista, monipuolista keskustelua. 

Yksi haaste on myös yleinen sosiaalisen median ehdoton etu – nopeus. 

Verkkovertaistoiminta on kuitenkin vapaaehtoistoimintaa, jota verkkovertaiset tekevät 
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vapaa-ajallaan omien voimavarojensa mukaisesti. Joskus ryhmän ylläpitotoimenpiteet 

voivat siis tapahtua viiveellä, eikä se aina miellytä varsinkaan uusia ryhmäläisiä. 

 

4.2 Verkkovertaisryhmän edut yhdistyksen muulle vertaistoiminnalle 

 

Kaikki verkkovertaisryhmät ovat erinomainen paikka kertoa yhdistyksen muusta toiminnasta 

ja kutsua ryhmäläisiä mukaan ajankohtaisiin tapahtumiin. Koska ryhmään pääsyn 

edellytyksenä ei ole yhdistyksen jäsenyys, on tärkeää muistaa pitää yhdistyksen jäseneksi 

liittymisen mahdollisuutta ja tapoja esillä säännöllisesti. 

 

Facebookin ryhmien muokattavia ulkoasuominaisuuksia ovat taustakuva ja kiinnitetty 

julkaisu, sekä sivupalkki. Näitä elementtejä voi hyödyntää esimerkiksi uusien ryhmäläisten 

rekrytoinnissa, toiminnan markkinoinnissa, sekä hyvään keskustelukulttuuriin ohjaamisessa.  

 

4.3 Onnistumisen mittaaminen 

 

Yhdistys voi vaikuttaa verkkovertaistoiminnan onnistumiseen luomalla toiminnalle selkeät 
tavoitteet ja raamit ja sitouttamalla vapaaehtoiset verkkovertaiset toteuttamaan haluttua 
keskustelukulttuuria ryhmissä. Verkkovertaistoiminnan toimivuutta ja merkitystä 
jäsenistölle voi mitata erilaisin keinoin. 
 

• keskusteluista poimittu spontaani palaute toiminnasta 

• palautekyselyt (toiminnan tavoitteet) 

• jäsenmäärän kasvusuunta 

• verkossa tapahtuneiden kohtaamisten johtaminen kohtaamisiin kasvokkain 
(epäviralliset ja yhdistyksen järjestämät tapaamiset) 
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5 Ryhmään hyväksyminen Facebookissa 
 

Kuten sanottu, uudet jäsenet hyväksytään ryhmään vain esittelyn kautta, tai jos ylläpitäjä 
varmaksi tietää, että henkilö on ryhmään sopiva sääntöjen puitteissa. 
 
Jos hakija ei laita esittelyä, ylläpitäjä voi muistuttaa kysymyksiin vastaamisesta tai laittaa 
yksityisviestiä. Jos henkilö on odottanut jäsenpyyntöä esittelemättä itseään neljä viikkoa tai 
enemmän, pyynnön voi poistaa. 
 
Tässä esimerkkikuvat tietokoneelta katsottuna. Mobiilisovelluksessa voi olla eroja 
käyttöjärjestelmissä ja sovelluksen versioissa. 
 
Vuoden 2017 lopussa Facebookin ryhmiin hyväksytään uudet jäsenet automaattisesti 
esitettäviä kysymyksien ja niiden vastauksien avulla. 
 
Esimerkki nro. 1.  
 

 
Henkilö ei ole vielä vastannut kysymyksiin.  Jos hän olisi liittymispyynnön jättämisestä on 
neljä viikkoa tai enemmän, pyyntö tulee poistaa odottamasta, eli hylätä. Hänelle voi helposti 
lähettää yksityisviestin Hyväksy – Hylkää – rivin nuolesta, josta aukeaa alavalikko. 
Tietyn ajan jälkeen ”Odottaa vastausta” kohtaan tulee teksti ”Lähetä henkilölle muistutus”. 
Tätä klikkaamalla henkilölle lähtee ilmoitus, jossa häntä pyydetään vastaamaan kysymyksiin. 
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Esimerkki nro. 2.

 
Henkilö on vastannut kysymyksiin, ja selviää, että hän on sopiva ryhmään. Hänet voi 
hyväksyä mukaan klikkaamalla ”hyväksy” painiketta. 
 
 
 
Muista verkkovertaisena silloin tällöin katsoa saapuneet Facebook-viestit kaikista kolmesta 
kansiosta – sekä viimeaikaisista, viestipyynnöistä sekä suodatetuista pyynnöistä. 
Kaikki postilaatikot Facebookin yläpalkista. 

 
 
 
 
  


